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O ano era 1882. Conceitos corno ROI ou target audience não estavam nem nos sonhos dos 
empresários. Com uma verba de 11 mil dólares, a Procter & Gamble, então uma operação 
relativamente modesta de fabricação de sabão, decide veicular nos Estados Unidos a primeira 
campanha nacional de sua marca Ivory. Catorze anos depois, outra inovação: o primeiro 
anúncio em cores da categoria. A história do sabão Ivory virou parte da história da 
propaganda mundial e mais de 5 mil peças publicitárias do produto foram doadas ao 
Smithisonían's National Museurn of American History, de Washington, Estados Unidos. 
 
O ano agora é 2008. Dia 21 de junho, para ser mais precisa. A P&G é eleita o anunciante do 
ano no Festival de Cannes, graças a seu "comprometimento público por adotar a criatividade 
como diredonadora do seu marketing", nas palavras do chairrnan do festival, Terry Savage. 
Entre os 126 anos que separam os parágrafos acima existe um fio condutor claro: a aposta 
na inovação, não apenas na fabricação dos produtos, mas também na forma de comunicar 
seus atributos e, acima de tudo, na maneira de se relacionar com os consumidores. 
 
Entender o que se passa na cabeça do público é uma preocupação antiga desde 1924, a P&G 
tem departamento próprio de pesquisa, No ano passado, por exemplo, realizamos mais de 
150 pesquisas com consumidores no Brasil, ultrapassando a marca de 30 mil entrevistados. 
Mas isso já não basta. A proliferação de opções disponíveis nas prateleiras e o acesso cada 
vez mais fácil às informações fizeram com que o consumidor passasse a ter, cada vez mais, 
uma postura ativa diante de suas escolhas, e não reativa. Isso, obviamente, se reflete na 
maneira de pensar o marketing e a comunicação dos produtos. 
 
Se antes preço e qualidade bastavam para sustentar a fidelidade a uma marca, hoje ha 
muitos outros fatores que afetam e direcionam o momento da escolha. O consumidor ouve 
amigos e conhecidos, publica opiniões em blogs ou podcasts e, por esses caminhos virtuais 
ou não, vai escrevendo conosco a história das nossas marcas. 
 
Essa nova realidade traz uma série de dilemas aos profissionais de marketing - mas é preciso 
enfrentá-los, não fugir deles. Sites como Orkut ou MySpace podem ser encarados como uma 
ameaça - com milhões de consumidores soltos falando o que quiserem. Ou como uma 
oportunidade. O creme dental Crest, por exemplo, decidiu correr os riscos do pioneirismo 
desse tipo de abordagem e construiu um case de sucesso no MySpace que foi parar nas 
páginas da revista Fortune. A marca apostou no engajamento do público, que nessa ação era 
convidado a participar de quizzes, concorrer a prêmios e baixar skins do site, entre outras 
aventuras digitais. 
 
Ao colocar o consumidor como coautor das iniciativas criativas da marca, a relação entre as 
pontas é fortalecida e passa a ter um toque de cumplicidade. Mais do que isso, ele quer 
também criar seus próprios produtos: customizados, exclusivos, com a sua cara. 
 
Qual o caminho do sucesso no cenário atual? Talvez 3 resposta venha do exemplo de Ivory 
em 1882. Não importa qual a tecnologia disponível. O que conta é inovar, correr riscos, 
apostar na criatividade, fazer diferente. É esse o caminho para alcançar o novo consumidor. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 abr. 2009, p. 2.   


